ПРОТОКОЛ№2
Днес 19 август 2015 г. от 10:00 часа в зала № 101 на Областна администрация гр.
Ловеч се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата. Заседанието беше ръководено от г-н Драгомир Кавалски - зам. областен
управител и председател на комисията.
Г-н Кавалски попита има ли предложения за промяна на дневния ред. Не постъпиха
предложения, поради което заседанието протече съгласно предварително обявения
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на статистическа информация и анализ за възникналите ПТП през
първото полугодие на 2015 г. и до настоящия момент от представителя на
Сектор ПП-КАТ при ОД-МВР, гр. Ловеч
2. Представяне на отчети за изпълнение на Мерките за подобряване безопасността
на движението в област Ловеч, приети с протокол от м. април, 2015 г. от
отговорните институции;
3. Коментари, обсъждания на представените отчети. Приемане на допълнителни
мерки;
4. Набелязване на мерки за подобряване безопасността за създаване на по-добри
условия за опазване живота и здравето на децата, участници в пътното
движение във връзка със започване на новата учебна година;
5. Други.
По точка 1 от дневния ред г-н Кавалски даде думата на г-жа Деница Мончева, секретар на
комисията, която представи статистическа информация и анализ за възникналите ПТП
през първото полугодие на 2015 г. от Сектор ПП-КАТ при ОД-МВР, гр. Ловеч.
След представяне на информацията, г-н Кавалски даде думата на присъстващите да
изложат своите коментари и становища.
Г-н Карловски, зам. председател на комисията припомни на присъстващите, че на
18.08.2015 г. в зала 101 на Областна администрация – Ловеч, е проведена среща по искане
на народните представители от 11-ти МИР Ловеч, във връзка с пътните инциденти, взели
живота на деца. Срещата е проведена с цел набелязване на мерки за ограничаване на
тежки ПТП и последиците от тях, съвместно с представители на при ОД-МВР, гр. Ловеч,
началниците на полицейски управления в област Ловеч, Окръжен съд и Окръжна
прокуратура.
Г-н Кавалски сподели положителния опит на община Троян по отношение на Наредба за
организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни
превозни средства и пешеходците на територията на общината, приета с решение на
Общински съвет – Троян № 392/25.07.2013 г., изм. с Решение № 873/26.03.2015 г.
Служители на общината са определени със заповед, чиито правомощия са да
осъществяват проверки и следят за нарушенията по пътищата, съвместно с контролните
органи.
По точка 2 от дневния ред г-н Кавалски информира присъстващите, че в ОА – Ловеч са
постъпили всички отчети, с изключение на общините Априлци, Ловеч и Тетевен.

По точка 3 от дневния ред г-н Кавалски прикани участниците да представят своите
коментари относно представения отчет и да обсъдят допълнителни мерки за подобряване
безопасността на движението.
Г-н Румен Бахов, представител на РИО на МОН – Ловеч, представи накратко отчета на
РИО на МОН – Ловеч. Той запозна участниците с реализираните дейности, насочени към
безопасността на децата и учениците.
Г-н Бахов сподели, че представляваната от него структура периодично осъществява
дейности, съвместно със Сектор ПП-КАТ и общините в областта.
Г-н Михайлов, община Априлци заяви, че се поддържа пътното платно, знаковото
стопанство и се почистват канавките. Пред входа на училищата са поставени предпазни
огради, така че децата, излизайки от учебното заведение да не излизат директно на пътя.
Изградена е велоалея от кв. „Видима“ до кв. „Острец“. Асфалтирани са някои
второстепенни улици. В момента се извършва ремонт и на един от мостовете в града. Той
сподели, че в община Априлци няма нито един пътен полицай. По повод на тези гонки
считаме, че е необходимо да се заснемат на момента и да бъдат изпращани на Сектор ППКАТ и ОА – Ловеч.
Г-н Мариан Петракиев, община Ловеч информира, че в община Ловеч се поставят пътни
знаци, но липсва самоконтрола и възпитанието. В общината има Наредба за спазване на
обществения ред. Има дежурни екипи по обществения ред от охранителна и пътна
полиция. Комисията по безопасност на движението в община Ловеч е провела заседание
миналата седмица, на което са обсъдени мерки за безопасността на движението.
Разгледани са предложения за промяна на правомощията на пътна полиция, както и
служители на охранителна полиция да подпомагат дейността им. Необходимо е записите
от охранителните камери да се приемат като веществено доказателство. Друго
предложение е да бъде променен чл. 325 от Наказателния кодекс. Предстои иницииране
на срещи с кварталните комитети.
Г-н Стоян Стойчев, зам. кмет на община Ябланица сподели, че е необходимо новото
поколение да се превъзпитава и да се наблегне на работата с родителите. От съществено
значение и не на последно място е възпитанието на децата. Трябва да се наблегне на
тяхното възпитание и родители и учители да бъдат в тясно сътрудничество, за да се
направи всичко възможно да се предотвратят трагични инциденти.

По точка 4 от дневния ред г-н Кавалски призова присъстващите за набелязване на мерки
за подобряване безопасността за създаване на по-добри условия за опазване живота и
здравето на децата, участници в пътното движение във връзка със започване на новата
учебна година.
Във връзка с началото на новата учебна година е необходимо кметовете на общините,
съвместно с РИО на МОН и Сектор ПП-КАТ да се извършат проверки по обезопасяване
на районите около училищата, детските градини и площадки за игри. Необходимо е да се
засили контролът върху пропускателни режим в сградите на училищата и детските
градини, както и достъпът на МПС в дворовете на училищата. Кметовете на общините да
изискат информация от директорите на училищата и детските заведения за състоянието и
ползването на откритите спортни обекти от граждани в неучебно време. Осъществяване на
контрол върху дейността на медицинските специалисти, педагогическия и
непедагогическия персонал с цел по-добро здравно обслужване и опазване живота и
здравето на децата и учениците.

По точка 5 от дневния ред членовете на комисията обсъдиха конкретни точки от Наредба
за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни
превозни средства и пешеходците на територията на община Троян.
Актуализиран бе и съставът на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от г-н Кавалски.

Председател: …………………….....
/Драгомир Кавалски/
Секретар: ..........................................
/Деница Мончева/

